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INLEIDING

Rotary International, ’s werelds oudste 
organisatie van serviceclubs, omvat 
ruim 34.000 clubs in 200 landen. 
De 1,2 miljoen leden van deze service-
clubs vormen aldus een wereld.
omvattend netwerk van zakelijke en 
professionele leiders die vrijwillig hun 
tijd en talenten geven om de maat-
schappij waarin zij leven te dienen. 

Rotary mag zich verheugen in een 
rijke, soms complexe traditie en 
organisatorische structuur met vele 
programma’s en gewoonten die uit-
dagend kunnen zijn voor nieuwe en 
zelfs niet zo nieuwe leden. Het boekje 
‘Wat is Rotary?’ voorziet in de basis-
kennis en zal ieder lid een beter beeld 
geven van Rotary.
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De eerste zes presidenten van Rotary International 

tijdens de Rotary conventie in 1939 in  Cleveland, Ohio. 

Voorste rij: Paul P. Harris, Glenn C. Mead. 

Achterste rij: Russell F. Greiner, Frank L. Mulholland, 

Allen D. Albert en Arch C. Klumph. 

Reunie in het huis van 

Paul Harris in  Longwood Drive 

in Chicago, Illinois. 

Van links naar rechts: 

Paul Harris, 

Bernard E.  ‘Barney’ Arntzen, 

Montague ‘Monty’ Bear, 

Harry L. Ruggles, 

Robert Fletcher, 

Silvester Schiele en 

Rufus F. ‘Rough-House’ Chapin. 

December 1942.
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GESCHIEDENIS VAN ROTARY 

Op 23 februari 1905 kwamen Paul Harris (een jonge 
advocaat) en drie vrienden (een kleermaker, een kolen-
handelaar en een mijn-ingenieur) samen in een klein 
bureau in Chicago. Het doel van de eerste Rotaryclub was 
zeer eenvoudig, met name vriendschap en uitwisseling van 
beroepservaring onder zakenlui. De nieuwe club verwierf 
snel bekendheid en spoedig traden ook andere zakenlieden 
toe. De naam ‘Rotary’ werd gekozen tijdens een van de 
eerste vergaderingen omdat namelijk de leden volgens een 
beurtrol samenkwamen op elkaars werkplaats. Per beroep 
kon slechts één iemand lid zijn.

Eind 1905 telde RC Chicago dertig leden. Drie jaar later 
werd in San Francisco een tweede club opgericht. Het 
eerste Rotarycongres vond plaats in augustus 1910 in het 
Congresshotel in Chicago. De Nationale Vereniging van 
Rotaryclubs ( zestien clubs) werd toen opgericht onder 
het voorzitterschap van Paul Harris. In 1912 kreeg Rotary 
een internationaal karakter, de naam ‘Rotary Internatio-
nal’ werd in 1922 aangenomen. Na 10 jaar  was Rotary zo 
groot geworden (200 clubs en meer dan 20.000 leden) dat 

KERNWAARDE, DOEL EN MISSIE VAN ROTARY 

Kernwaarde
Rotary is een wereldwijd netwerk 
van geïnspireerde individuen die hun 
passie vertalen naar relevante maat-
schappelijke doelen om het leven in 
samenlevingen te verbeteren.

Doel
Het doel van Rotary is de voortrek-
kers in hun beroepsgroep en de 
zakenwereld samen te brengen om 
met elkaar in een prettige, open sfeer 
humanitaire diensten te verlenen. 
Centraal staat daarnaast het aanmoe-
digen en bevorderen van:
• het beter leren kennen van elkaar 

en anderen ten behoeve van het 
bevorderen van het algemene 
welzijn;

• hantering van hoge ethische 
normen zowel privé als tijdens 
werkzaamheden;

• het verlenen van service aan 
anderen door iedere Rotarian;

• internationaal begrip en vrede 
door een wereldomvattende 
vriendschap van mensen.

Missie
Rotary biedt diensten aan ande-
ren, bevordert integriteit en begrip  
voor elkaar in de wereld, bevordert 
goodwill en vrede door de samen-
werking van zakelijke, professionele 
en maatschappelijke leiders.

 4-WAY TEST

Een praktische leidraad voor alle 
menselijke relaties,  bestaande uit 
vier eenvoudige vragen over de 
dingen die we als Rotarian denken, 
zeggen of doen:

1 Is het waar?

2  Is het billijk voor alle 
 betrokkenen?

3  Bevordert het onderling 
 vertrouwen en vriendschap?

4  Komt het alle betrokkenen 
ten goede?

een verdeling in districten zich opdrong. Tijdens het 2de 
Rotary decennium ontstonden overal ter wereld Rotary-
clubs. De eerste Rotaryclub in Nederland (RC Amsterdam) 
werd in 1923 opgericht, al binnen vier maanden gevolgd 
door RC Utrecht. In 1925 werd Nederland het 59e district 
van RI.

Naarmate Rotary vooruitgaat, evolueert haar doel van 
professionele onderlinge hulpverlening naar maatschap-
pelijke dienstverlening. Eén van de eerste projecten was 
het bouwen van openbare toiletten nabij het stadhuis van 
Chicago en het uitdelen van voedselpakketten. In 1913 
zamelden de vijftig toen bestaande Rotaryclubs 25.000 
USD in voor de slachtoff ers van een overstromings ramp in 
de Verenigde Staten.

De Rotary Foundation van Rotary International (afgekort 
RI) fi nanciert de meeste Rotaryhulpacties voor betere 
opvoeding, betere internationale verstandhouding en meer 
vrede. De Rotary Foundation ontstond in 1917 en draait 
volledig op giften.

ROTARY BEGINSELEN
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Classificatie
Het doel van Rotary is een groep 
mensen bij elkaar te brengen die in 
de gelegenheid zijn om in de uit-
oefening van hun functie een extra 
bijdrage te leveren aan het positief 
functioneren van de samenleving. 
Om dat te bereiken wordt er naar 
gestreefd dat de leden van een 
Rotaryclub representatief zijn voor 
het werkgebied van hun club. Dat 
heeft betrekking op de beroepen en 
bedrijfstakken die zij vertegenwoor-
digen, hun levensovertuiging, hun 
leeftijden, sekse, enz. Bij het zoeken 
naar nieuwe leden gaat het om een 
vergroting van de diversiteit. Het 
classifi catiesysteem waarborgt deze 
diversiteit, zodat de zakelijke en 
beroepsmatige samenstelling van de 
gemeenschap in de club is
vertegenwoordigd. De classifi catie 
van ieder lid is gebaseerd op zijn/
haar bedrijf of beroep. 

Attendance
Een lid zal voldoende tijd in Rotary 
moeten kunnen en willen steken. 
Dit geldt voor het bezoeken van de 
bijeenkomsten, het vervullen van 
functies in bestuur of commissies en 
voor actieve bijdragen op het gebied 
van de serviceverlening. De atten-
dance (aanwezigheidspercentage) 
dient volgens de RI-regels/statuten 
daarom minimaal 50% te zijn. Het 
clubbestuur kan leden gedurende een 
beperkte periode dispensatie verle-
nen voor de attendance verplichting, 
bijvoorbeeld gedurende de periode 
dat het lid voor het werk in het bui-
tenland moet zijn of bij langdurige 
ziekte. Binnen Rotary is het mogelijk 
de afwezigheid bij clubbijeenkomsten 
‘goed te maken’ door deel te nemen 
aan andere Rotaryactiviteiten, zoals 
het bezoeken van een andere club of 
districtbijeenkomsten. Ook het bij-
wonen van commissievergaderingen 
kan voor plaatvervangende attendan-
ce kwalifi ceren.

Rotary International is de vereniging 
van alle Rotary Clubs in de wereld. 
Iedere Rotaryclub die ooit is toege-
laten (charter) heeft daarbij geac-
cepteerd de internationale regels van 
Rotary International te volgen. Deze 
regels worden periodiek aangepast 
en vastgelegd in de Manual of Pro-
cedure.

Club lidmaatschap
Een Rotaryclub kent alleen een per-
soonlijk lidmaatschap, er zijn geen 
bedrijfslidmaatschappen mogelijk. 
Een club is samengesteld uit meer-
derjarige personen, die te goeder 
naam bekend staan en in het bedrijf 
of beroep (waarin zij werkzaam zijn) 
een goede reputatie genieten. Leden 
hebben in hun bedrijf/beroep een 
leidinggevende positie met beslis-
singsbevoegdheid (of als gepensi-
oneerde eerder vervuld). Of (vaak 
beide) ze hebben door hun persoon-
lijke betrokkenheid en leiderschap 
bij plaatselijke activiteiten bewezen 
de dienstvaardigheid en het doel van 
Rotary te onderschrijven. De club is 
autonoom in het beleid ten aanzien 
van het aannemen van nieuwe leden, 
mits deze niet in strijd zijn met de 
regels van Rotary International. 
 Toelating tot de club mag niet wor-
den beperkt op basis van geslacht, 
ras, kleur, geloof, nationaliteit of 
seksuele geaardheid (anti-discrimi-
natie). 

ROTARY LIDMAATSCHAP
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AVENUES OF SERVICE 

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot 
uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij 
Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf 
te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samen-
leving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. 
Niet alleen door het mede opzetten van lokale en 
wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook 
door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.

De vijf ‘Avenues of Service’, gebaseerd op het doel 
van Rotary, vormen de fi losofi sche hoeksteen en het 
grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de 
club zijn gestoeld.

• Clubservice
• Vocational Service
• Community Service
• International Service
• Youth Service

 VLIELANDKAMP

Al sinds 1972 organiseert de Stichting Rotary Vlielandkamp een vakantiekamp voor 
kinderen die zonder dat kamp niet met vakantie kunnen. Bijvoorbeeld als gevolg van 
fi nanciële perikelen of door een ingewikkelde thuissituatie. Een geweldig initiatief waar-
bij jaarlijks meer dan honderd kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar mee naar 
Vlieland gaan en daar een onvergetelijke vakantie hebben.
Het Vlielandkamp staat bol van de activiteiten zoals varen op zee met een speedboot, 
zwemmen in het zwembad, een sportdag, midgetgolf, krabben zoeken, een kinderdisco 
en een barbecue.

www.rotary.nl/vlielandkamp

Club Service
Dit zijn alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het 
woord, die het goed functioneren van de club bevorderen. 
Tot Club Service behoren: goede onderlinge verstand-
houding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en 
inspirerend programma, persoonlijke inzet en functie-
vervulling. Onmisbaar daartoe is een regelmatig club bezoek, 
genaamd attendance. Een hoge attendance bevordert de 
fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

Vocational Service
Binnen Vocational Service staat de vraag centraal: Hoe kan ik het ideaal van  Rotary 
in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en 
toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappe-
lijke problematiek via de classifi catie in de club herkenbaar wordt.
Door de diversiteit van classifi caties binnen de club kunnen Rotarians zich over 
uiteenlopende onderwerpen een mening vormen. Door uitwisseling van beroep-
servaringen kunnen leden elkaar beter leren kennen en een duidelijkere visie 
krijgen op hun eigen doen en laten en dat van anderen.

Community Service
Het dienen van de (plaatselijke) 
gemeenschap, door middel van het 
 ondersteunen of het zelf uitvoeren 
van projecten, zo mogelijk samen 
met bestaande organisaties. De 
community gedachte krijgt gestal-
te door hulpverlening in woord en 
daad, zowel door een fi nanciële 
ondersteuning als door het geven van 
adviezen en het leveren van mens-
kracht.  Rotary  fungeert hierbij als 
lokale  motor. Is een project eenmaal 
gestart, dan moet de verdere uitvoe-
ring aan de instantie zelf worden 
overgelaten.
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 ROTARY FELLOWSHIPS

Er zijn veel fellowships binnen Rotary, in veel verschillende 
 richtingen. De in Nederland bekende Fellowships zijn:
• Rotarian Retro Automobile Fellowship Europe
• International Caravanning Fellowship of Rotarians (ICFR)
• International Fellowship of Cycling to Service (IFCS)
• International Fellowship of Flying Rotarians (IFFR)
• Fellowship of Gardening Rotarians in the Netherlands
• Dutch Golfi ng Fellowship of Rotary
• Fellowship of Rotarian Gourmets in the Netherlands
• Medical Fellowship of Rotary
• International Fellowship of Motorcycling Rotarians
•  Rotarian Initiative for Population and Development (IFPD)
• Rotary postzegelverzamelaars (Rotary on Stamps)
• International Yachting Fellowship (IYFR)

 ROTARY DOCTORS NEDERLAND

Het doel van Rotary Doctors is (tand)art-
sen en medisch specialisten uit te zenden 
naar gebieden waar medische voorzie-
ningen tekort schieten, om aldaar zieken 
te behandelen, voorlichting te geven en 
lokaal personeel op te leiden. Uitgangs-
punt hierbij is, dat een gebied veilig en 
stabiel is en dat het project na verloop 
van een aantal jaren wordt overgedragen 
aan de lokale gemeenschap. Speerpunten 
van het werk van Rotary Doctors zijn 
onder andere het terugdringen van HIV, 
malaria, kindersterfte en moedersterfte. 
Jaarlijks worden er ruim 50.000 patiënten 
behandeld, waarvan 20.000 kinderen.

De afgelopen jaren zijn Rotary Doctors 
uitgezonden naar Kenia en Ethiopië. 
Een gemiddelde uitzending duurt zes 
weken en kost (inclusief de vliegreis) 
ruim D 5.000. Het grootste deel hiervan is 
bestemd voor medicijnen, scholing en on-
kostenvergoeding van lokaal personeel, 
de kosten van een jeep en voor nascho-
ling van artsen. Rotary Doctors Nederland 
is een vrijwilligersorganisatie, waarbij 
niemand een honorarium ontvangt. 

De uitgezonden artsen hoeven zelf 
geen lid van Rotary te zijn. Zij krijgen 
de reiskosten vergoed, een symbolische 
vergoeding (D 250 voor 6 weken) voor 
lokale kosten en er wordt voor onderdak 
gezorgd. Alle andere kosten, inclusief 
eventuele vervanging in Nederland, 
worden door hen zelf betaald.

Stichting Rotary Doctors is ANBI erkend 
en afhankelijk van giften van de Rotary-
clubs (doel jaarlijks D 10 per lid). Rotary 
Doctors geven in dat kader graag pre-
sentaties op de Rotary club. De Stichting 
ondersteunt de clubs desgewenst bij het 
aanvragen van Grants voor sponsorpro-
jecten van de Rotary Doctors.

www.rotarydoctors.nl

International Service
De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede 
tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrok-
kenheid te tonen met mensen uit andere landen. De mid-
delen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deel-
nemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (bijv. 
Polio de wereld uit), contactclubs en andere inter nationale 
projecten. Daarnaast zijn er grensoverschrijdende pro-
gramma’s voor jeugduitwisseling. Ook zijn er programma’s 
die internationale contacten tussen  Rotarians en Clubs 
stimuleren.
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 JOBROTARY

Inmiddels participeren circa 140 clubs in Job-
Rotary en het aantal is groeiende. De missie 
van Jobrotary is:
A  het begeleiden en ondersteunen van 

oudere (40+) werkzoekenden op weg 
naar nieuw werk.

B  Het mee werken aan en het realiseren 
van een andere denkwijze met betrek-
king tot ouderen en werk.

JobRotary richt zich op werkloze werkzoekenden van 40 jaar en ouder die langer dan zes 
maanden staan ingeschreven bij het UWV. JobRotary biedt kandidaten uit deze doel-
groep begeleiding die aanvullend is op de activiteiten van professionele dienstverleners. 
Rotaryleden met ervaring in het begeleiden van medewerkers stellen zich beschikbaar 
en functioneren als mentor. Zij bieden persoonlijke begeleiding aan werkzoekenden. 
De begeleiding is één op één, kosteloos en op vrijwillige basis. De kandidaat blijft zelf 
verantwoordelijk voor het vinden van een baan.

Een omslag in denken over ouderen en werk is noodzakelijk omdat Nederland de oudere 
werknemer hard nodig heeft om de economie goed draaiend te houden.
De boodschap van JobRotary is duidelijk:
•  Er zijn veel ouderen die willen werken, maar krijgen daar vaak de kans niet toe;
•  Er zijn veel ouderen die eventueel met aanpassingen in de werksituatie graag langer 

willen doorwerken;
•  De Nederlandse samenleving, de arbeidsmarkt en het vrijwilligerswerk kunnen juist 

in deze tijd niet zonder het menselijk kapitaal van ouderen.

www.jobrotary.nl

Youth Service
Rotary kent diverse jeugdprogram-
ma’s die in 2010 zijn ondergebracht 
in een vijfde avenue Youth Service 
(voorheen New Generations). Deze 
avenue geeft de clubs een stimulans 
om de jeugd en jongeren meer en 
actiever te betrekken in hun service-
projecten. Iedere club wordt ge-
vraagd om een clubjeugdcommissaris 
(CJC) in de organisatiestructuur op 
te nemen. Jongeren ervaren deel-
name aan een jeugdprogramma van 
Rotary over het algemeen als zeer 
positief. Dit geldt zowel voor hen die 
worden uitgezonden als voor hen die 
in Nederland verblijven. Aan  Rotary 
verwante jeugdorganisaties zijn 
Interact (14 tot 18 jaar) en Rotaract 
(18 tot 30 jaar).
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ROTARY INTERNATIONAL

De structuur van Rotary International (RI) is plat. Er zijn 
slechts 3 niveaus:
1 wereldniveau
2 districtniveau
3 clubniveau

Binnen RI worden alle drie de niveaus aangestuurd door 
een jaarlijks wisselende eindverantwoordelijke Rotarian:
• de president van Rotary International: wereldniveau
• de District Gouverneur: districtniveau
• de clubvoorzitter: clubniveau

De kern van deze organisatie is de CLUB. Daar geschiedt 
de werkelijke actie, daarvan wordt een aanstaande Rota-
rian lid en de club zelf is als geheel lid van Rotary Inter-
national. De twee RI lagen (District en Wereld) hebben in 
feite alleen de zorg dat de clubs goed en actueel geïnfor-
meerd en geïnspireerd zijn, zodat zij hun werk eff ectief en 
ondernemend kunnen verrichten.

HET DISTRICT

Het district is er om de clubs te ondersteunen door:
• te adviseren en vragen te beantwoorden over bijv. 

lidmaatschap en serviceprojecten 
• clubs met elkaar in verbinding te brengen die gelijk-

lopende zaken of projecten hebben
• aan Rotarians de mogelijkheid te geven hun manage-

ment vaardigheden te ontwikkelen en om verantwoor-
delijkheden op districtsniveau op te nemen 

• overbrengen van gedetailleerde Rotary informatie aan 
clubcommissies en leden

• coördinatie van programma’s van Rotary International 
en Rotary Foundation.

Het district organiseert gedurende het jaar tal van activi-
teiten, bijeenkomsten, seminars, trainingen, enz. voor de 
clubs en voor de individuele leden. De data worden veelal 
voor het begin van het clubjaar vastgelegd in een planning, 
zodat de clubs daar tijdig rekening mee kunnen houden.

ROTARY ORGANISATIE
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ROTARY IN NEDERLAND

Nederland heeft zeven districten die ieder rechtstreeks deel 
uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen 
landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde orga-
nisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ruim 19.000 
Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.

Op tal van terreinen werken de Nederlandse districten nauw 
samen. Door elkaar te helpen, gegevens uit te wisselen, maar 
ook door bepaalde activiteiten gezamenlijk op te pakken. 

Het meest in het oog springend is het gezamenlijke uitvoe-
ringsorgaan Stichting Rotary Administratie Nederland (zie 
hiernaast), die de districten met organisatorische zaken on-
dersteunt. Daarnaast er zijn tal van commissies, platformen en 
stichtingen, die zich richten op een bepaald onderwerp, doel 
of serviceavenue. Veelal participeren daar alle districten in, 
maar ook zijn er activiteiten die zich binnen enkele districten 
afspelen.

Tevens zijn er enkele aan 
Rotary verwante organisaties 
waar de districten nauw 
contact mee houden.

ROTARY ADMINISTRATIE NEDERLAND 

De zeven districten hebben een rechtspersoon opgericht 
die het Gouverneursberaad, overleg van de gouverneurs 
van de zeven Nederlandse districten (GB), ondersteunt en 
de uitvoerende werkzaamheden verricht: Stichting Rotary 
Administratie Nederland (RAN). De gezamenlijke (veelal 
backoffi  ce)  activiteiten omvatten o.a. het voeren van de 
ledenadministratie, het onderhouden en beheren van de 
website, het voeren van de fi nanciële administratie, de 
uitgave van het Rotary Magazine, het functioneren als lan-
delijk informatiecentrum, het beheer van liquiditeiten en 
het verzorgen van secretariaatswerkzaamheden. De clubs 
hebben veelal met de RAN te maken inzake de contribu-
tie die halfjaarlijks wordt gefactureerd, de ledendatabase 
LeAd en de ICT (clubwebsite).

De RAN kent een stichtingsbestuur bestaande uit (onbe-
zoldigde) Rotarians, die ieder vanuit hun professie ruime 
kennis en ervaring met de verschillende bestuurstaken 
hebben: Personeel & Organisatie, Finan ciën, ICT en PR 
& Communicatie. De RAN organisatie omvat een beperkt 
aantal medewerkers (circa 3 FTE) en daarnaast een aantal 
vrijwilligers op tal van specifi eke terreinen.
De RAN-bestuurders geven leiding aan deze organisatie, 
waarbij een aanzienlijke mate van zelfwerkzaamheid is 
geboden. 
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ROTARY  FOUNDATION

The Rotary Foundation (TRF) is de 
wereldwijde goede doelen organisatie 
van alle Rotary leden. Het is één van 
de grootste NGO’s ter wereld, zowel 
in termen van jaarlijkse begroting 
(meer dan US $ 180 mln per jaar) 
als in termen van wereldwijde 
reikwijdte. TRF kan op wereldschaal 
projecten laten uitvoeren die een 
groot eff ect geven, zoals de bekende 
Polio acties.

The Rotary Foundation maakt 
gebruik van het uitgebreide netwerk 
van de Rotarians voor zowel het 
bijeenbrengen van fondsen als voor 
het uitvoeren van projecten. Vele 
Rotarians zijn actief om verspreid 
over de wereld allerlei serviceprojec-
ten, binnen de afgesproken doelstel-
lingen, op te zetten en tot succesvolle 
uitvoering te brengen.

Net zoals veel Nederlanders bijdra-
gen aan allerlei hulporganisaties, 
dragen Rotarians ook bij aan hun 
eigen organisatie The Rotary Foun-
dation. Hiermee meer internationale 
hulpverlening mogelijk makend. 
De bijdragen zijn of rechtstreeks/
persoonlijk, of via de Rotaryclub 
met een gezamenlijke jaardonatie. 
Daarnaast kan TRF rekenen op grote 
bijdragen van cofi nanciers zoals de 
Gates Foundation. TRF is een erkend 
ANBI goed doel. De donaties komen 
daardoor in aanmerking voor aftrek 
bij de jaarlijkse belastingaangifte.
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 END POLIO NOW

Rotary’s betrokkenheid bij het uitroeien van polio begon in 1979 met de toezegging om 
gedurende 5 jaar vaccins en hulp te leveren bij het vaccineren van 6 miljoen kinderen op 
de Filippijnen. Al direct gevolgd door verschillende andere landen. In de vroege jaren ‘80 
werd het plan geboren voor het meest ambitieuze project uit de geschiedenis van Rotary: 
het immuniseren van alle kinderen op de wereld tegen polio. Het was nood zakelijk om 
samenwerking te zoeken met internationale, nationale en lokale gezondheidsautoritei-
ten.

Rotary startte het PolioPlus programma in 1985. Er werd toen US$ 120 miljoen toege-
zegd tijdens het 40-jarig jubileum van de Verenigde Naties. Binnen drie jaar had Rotary 
zijn doelstelling voor fondsenwerving meer dan verdubbeld. Van 1985 tot 2013 heeft 
Rotary meer dan US$  1 miljard bijgedragen. Samen met andere partijen heeft de wereld 
US$ 9 miljard in de strijd tegen polio geïnvesteerd.

In 1985 toen Rotary het PolioPlus programma is gestart waren er meer dan 350.000 
gevallen van polio in meer dan 125 landen. Voor deze ziekte is geen genezing mogelijk, 
maar met vaccinatie is het virus zeer goed te bestrijden. Daarmee wordt polio voorko-
men. In samenwerking mat de partners in het Global Polio Eradication Initiative zijn 
meer dan 2,5 miljard kinderen geïmmuniseerd en is het aantal Polio gevallen met meer 
dan 99% gereduceerd. Rotary vrijwilligers hebben bij de uitvoering van de vaccinatie-
programma’s ondersteund. Rotary heeft ook een belangrijke rol vervuld bij het aandacht 
vragen van de overheden voor de Poliobestrijding.

Ondanks het enorme succes is de strijd nog niet voorbij. Inmiddels zijn bijna alle landen 
in de wereld polio vrij. We zijn ‘this close’ bij het uitbannen van deze vreselijke ziekte die 
kinderen bedreigt.

www.endpolio.org 
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Active member
Een werkend lid, in Rotaryverband 
ook wel gewoon ‘lid’ genoemd. Eén 
van de soorten lidmaatschap binnen 
Rotary. ‘Werkend’ staat hier voor 
werkzaam zijn in de maatschappij.

Attendance
De aanwezigheidsverplichting op 
de wekelijkse bijeenkomsten van de 
eigen of – ter vervanging – van een 
andere Rotaryclub.
Het is het streven van elk lid om per 
half jaar een gemiddelde attendance 
te behalen die boven de 60 procent 
ligt.

Attendance kaart
Het bewijs van aanwezigheid op de 
bijeenkomst van een andere club. 
Wordt door de secretaris van de gast-
club verstrekt en dient bij de eigen 
secretaris te worden ingeleverd.

Avenues (of Service)
De (vijf) wegen, waarlangs Rotary de 
doelstellingen tracht te verwezenlij-
ken. Deze Avenues zijn Club Service, 
Vocational Service, Community Ser-
vice,  International Service en Youth 
Service.

Avondjes van zes
Gespreksavonden, die met een be-
perkt aantal leden (bijv. 6) meerdere 
malen (één keer bij ieder deelne-
mend lid thuis) per jaar in huiselijke 
kring worden gehouden (ook wel 
fi reside Meetings genoemd of clubs 
van zes, acht, o.i.d.).

Beroepspraatje
Spreekbeurt in de eigen club over het 
beroep en de classifi catie, die door 
de spreker wordt vertegenwoordigd. 
Deze ‘jobtalk’ is veelal de ‘maiden-
speech’ van een nieuw lid.

Board of Directors

Het hoofdbestuur van Rotary Inter-
national (RI). Het bestaat uit 19 
leden en zetelt in Evanston, Illinois, 
Verenigde Staten. De voorzitter 
wordt in persoon gekozen en men 
noemt hem/haar president of Rotary 
International. Veelgebruikte afkor-
ting: de Board

Charter
Het bewijs dat een nieuwe club toe-
gelaten is tot Rotary International.

Charter Meeting
Offi  ciële en feestelijke bijeenkomst, 
waarbij aan een nieuwe club het 
Charter wordt uitgereikt.

Classificatie
Duidelijke aanduiding van het werk, 
het beroep of de discipline, dat 
door de individuele rotarian wordt 
uitgeoefend. Elke rotarian heeft en 
vertegenwoordigt zo’n classifi catie. 
Voorbeeld: Energievoorziening is 
de classifi catie van meneer A, die 
directeur is van een energiebedrijf 
(directeur is dus geen classifi catie).

Classificatiecommissie
De commissie, die in de club het 
register van vervulde en onvervulde 
classifi caties bijhoudt. Bij voorstellen 
van nieuwe leden beoordeelt zij die 
op juistheid van classifi caties.

Clubjeugdcommissaris  (CJC)
Clublid, belast met jeugdzaken 
en de contacten met de Regionaal 
Jeugdcommissaris (RJC) en de Multi 
District Jeugduitwisselingscommis-
sie (zie: MDJC).

Clubzaken
De clubbijeenkomst (meestal een-
maal per maand) waarin de huishou-
delijke zaken worden behandeld. Er 
is dan meestal geen inleider.

Contactclub
Een buitenlandse club, waarmee 
bijzondere contacten worden on-
derhouden, d.m.v. uitwisseling van 
clubleden, jeugduitwisseling, corres-
pondentie, enz.

Council on Legislation 
(COL, of wetgevende vergadering)
De wetgevende vergadering van Ro-
tary International die om de 3 jaren 
wordt gehouden. Alleen hier kunnen 
voorstellen tot wijziging van statu-
ten, reglementen en voorschriften 
worden behandeld.

District
Rotary International is onderver-
deeld in districten. Nederland telt 
7 districten. Aan het district wordt 
leiding gegeven door een jaarlijks te 
kiezen gouverneur.

District Assembly
Een jaarlijks per district te houden 
vergadering. Bedoeld als instructie 
voor inkomende bestuursleden.

District Designated Fund (DDF) 
Districten kunnen zelf – binnen de 
gestelde grenzen – bepalen hoe zij 
hun fondsen besteden.

VADEMECUM
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Districtsconferentie
Een per district jaarlijks te houden 
evenement waarbij huishoudelij-
ke zaken worden behandeld en de 
gouverneur  wordt gekozen. Vaak 
worden boeiende sprekers uitgeno-
digd en wordt het offi  ciële program-
ma verluchtigd met optredens en 
lunches of diners.

Extension Counselor 
Districtsfunctionaris die in overleg 
met de gouverneur initiërend dan 
wel adviserend optreedt inzake 
uitbreiding met nieuwe clubs. Hij/zij 
adviseert de Special Representative 
en begeleidt zonodig de oprichting 
van een nieuwe club.

Fellowship
De onderlinge kameraadschap, 
saamhorigheid, waardering en 
betrokkenheid van de leden binnen 
een club. Fellowship is de basis van 
waaruit service aan anderen wordt 
bevorderd.

Gouverneur (DG)
Iemand die als offi  cier van RI voor 
een jaar is benoemd om een bepaald 
district te leiden. De DG vormt een 
schakel tussen de clubs en Rotary 
International. De gouverneur is 
verplicht in het district elke club 
tenminste eenmaal te bezoeken. De 
DG opereert als raadsman en gids in 
Rotaryzaken.

Inkomend voorzitter
Degene, die als voorzitter voor het 
Rotaryjaar x+1 is gekozen en ter 
voorbereiding in het jaar x in het 
bestuur meedraait.

Inner Wheel
Organisatie van clubs, gevormd door 
partners van Rotaryleden.

Interact Club
Club, gesponsord door een Rotary-
club en gevormd door leerlingen uit 
de hoogste klassen van middelbare 
scholen. 

Intercity Meeting
Bijeenkomst van de leden (al dan 
niet met hun dames) van meerdere 
Rotaryclubs onder leiding van de 
voorzitter van de ontvangende club.

International Assembly

Jaarlijkse bijeenkomst van het hoofd-
bestuur van RI met de inkomend 
gouverneurs. De gouverneurs krijgen 
hier hun opleiding en instructies.

International Convention
Jaarlijks in het voorjaar te houden 
wereldconferentie. Gedeeltelijk te 
besteden aan huishoudelijke zaken. 
Elke rotarian kan deelnemen.

Interservice Meeting
Gezamenlijke bijeenkomst van de 
leden van diverse serviceclubs, zoals 
Lions, Tafelronde, Soroptimisten, 
Kiwani’s, Zonta, Junior Kamer, 
Rotary, enz.

Jaarthema
Door de president van RI gekozen 
thema vaak de formulering van 
datgene wat de president RI in een 
bepaald Rotaryjaar wil nastreven.

Ledencommissie
Clubcommissie, die voorgestelde 
kandidaat-leden beoordeelt op het 
voldoen aan de gestelde criteria voor 
het lidmaatschap.

Levensbericht
Spreekbeurt, waarin de rotarian zeer 
vertrouwelijk vertelt over zijn leven 
en ontwikkeling. Van de inhoud 
wordt geen verslag gemaakt.

Maandbericht
Maandelijks rondschrijven van de 
gouverneur aan alle voorzitters (ter 
verspreiding in de clubs). Dit heet 
tegenwoordig Nieuwsbrief en wordt 
aan alle leden gezonden.

Manual of Procedure (MOP)
Een overzicht van een groot aan-
tal, in de loop der jaren, genomen 
besluiten van het RI-hoofdbestuur 
(de Board of Directors). Het geeft 
antwoord op vrijwel alle vragen, die 
zich in en omtrent Rotary kunnen 
voordoen.

MDJC
Multi District Jeugduitwisselings-
commissie, een landelijke samenwer-
king van de 7 Nederlandse districten 
m.b.t. internationale jeugduitwisse-
ling, bijv. jaarkinderen, croisières, 
enz.

Medical Equipment Bank (MEB)  
Stichting die het inzamelen van 
overtollige medische apparatuur en 
het verzenden naar Tweede of Derde-
wereldlanden coördineert.

Mentor
Clublid met de taak een nieuw lid 
gedurende enige tijd terzijde te staan 
om hem sneller en beter te doen 
acclimatiseren.

Moederclub
Rotaryclub die fungeert als sponsor-
club bij de oprichting van een nieuwe 
club.

Past Rotarians
Clubs van veelal oudere oud-rota-
rians, verenigd in de Federatie van 
Clubs van Past Rotarians. Hebben 
geen offi  ciële binding met RI.
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Paul Harris Fellow
Iemand die – of voor wie men – 
als regel vanwege verdiensten een 
bedrag van minimaal US $ 1.000 aan 
de Rotary Foundation (TRF) heeft 
betaald, heeft het recht zich ‘Paul 
Harris Fellow’ te noemen.

President-Elect Training Seminar 
(PETS) 
Een trainingsbijeenkomst voor inko-
mend voorzitters, binnen 1 maand na 
zijn/haar terugkomst van de Interna-
tional Assembly door de inkomend 
gouverneur te organiseren.

Probus Club
Afkorting voor Professional Business 
Mans Club. Club van oudere mannen 
(en vrouwen). Probus Clubs worden 
in het kader van Community Service 
gesponsord door een Rotaryclub; ze 
hebben geen offi  ciële binding met RI.

Regiocoördinator
Deze wordt ook wel Assistent-gou-
verneur genoemd. Functionaris die 
een ondersteunende en adviserende 
rol naar de gouverneur vervult. De 
regiocoördinator roept minimaal 
twee keer per jaar de clubvertegen-
woordigers uit een bepaalde regio 
bij elkaar. Deze bijeenkomst staat 
bekend onder de naam Regionaal 
Bestuurscontact (RBC)

Regionaal Bestuurscontact (RBC)   
Wordt binnen een district meestal 
twee maal per jaar gehouden met 
het doel gezamenlijke activiteiten en 
uitwisseling van gegevens te bevor-
deren.

Rotaract Club
Club, gevormd door jonge mannen 
(en vrouwen) van 18 t/m 35 jaar, 
gesponsord door een Rotaryclub. 
Rotaract is niet per se bedoeld als 
voorbereiding op een later Rotary-
lidmaatschap.

Rotary Foundation (TRF)
Een in 1931 in het leven geroepen 
stichting met het doel daadwerke-
lijke bijdragen te leveren aan het op 
gang brengen van een beter begrip 
en vriendschappelijker verhoudingen 
tussen volkeren. 

Rotary Youth Leadership Awards 
(RYLA) 
Een managementtraining voor jonge 
mensen van 14 tot 30 jaar. Geor-
ganiseerd door Rotary, vaak i.s.m. 
Rotaract. Duur 1 weekend.

Rotaryvaantje
Clubvlaggetje, dat kan worden uit-
gewisseld bij het bezoek van iemand 
van een andere club, of wanneer men 
zelf bij een andere club op bezoek 
gaat.

Satelliet
Een satellietclub is een nieuwe optie 
(sinds 2013) voor het oprichten van 
Rotaryclubs. Een satellietclub kan 
een opstap zijn tot een volwaardige 
onafhankelijke club of een satelliet 
blijven. Een satelliet hoort bij de 
basisclub en maakt met de basisclub 
afspraken. Een satellietclub komt op 
andere tijdstippen bijeen en eventu-
eel op een andere locatie. Leden zijn/
blijven Rotarylid van de basisclub.

Serviceclub
Club die als missie dienstverlening 
aan mens en maatschappij heeft. 
Enkele andere serviceclubs: Lions, 
Kiwanis, Zonta, Tafelronde, Soropti-
misten, Junior Kamer,Fifty-One en 
Ladies’ Circle, Nederlandse Tafel-
ronde, Inner Wheel.

Special Representative
Door de sponsorclub van een nieuw 
op te richten club op verzoek van de 
DG aangestelde functionaris.
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Sponsorclub
Club die zich bereid heeft verklaard 
aan de oprichting van een nieu-
we club mee te werken door in de 
oprichtingsfase en ook nog enige tijd 
daarna de nieuwe club te ondersteu-
nen.

Vijfde dinsdag
Iedere vijfde dinsdag van de maand 
een speciale avondbijeenkomst met 
partners. Wordt niet in iedere club 
gedaan.

Weekbericht
Verslag van de wekelijkse clubbijeen-
komst.

Woord vooraf
Een korte toespraak (of Vijf-minu-
tenpraatje, bijv. een gezegde, enkele 
woorden, een overdenking) aan het 
begin van een clubbijeenkomst door 
één van de leden gepresenteerd.

Zusterclub
Benaming voor een Rotaryclub, die 
door toedoen van dezelfde sponsor-
club is opgericht.

AGM Annual General Meeting (jaarvergadering van CFR bijv, wordt weinig 
gebruikt)
ANZO Australië, Nieuw-Zeeland en andere regio’s, niet ingedeeld in andere 
groepen
Bd/BoD  Board of Directors (+ RI = hoofdbestuur van Rotary International; anders 

clubbestuur)
CCST Community Concerns Support Team 
CEEMA Continental European, Eastern Mediterranean region and Africa
CIP Comité Inter-Pays (Interlandcommissie)
CJC Clubjeugdcommissaris
COL Council on Legislation (= Wetgevende Vergadering)
CPRO Club PR-commissaris (Club Public Relations Offi cer)
D District          
DCJC Districtscommissie Jeugdcommissarissen
DG Districtsgouverneur 
DGA Assistent-gouverneur
DGE District Governor Elect (inkomend districtsgouverneur)
DGN District Governor Nominee (inkomend inkomend districtsgouverneur)
DJC Districtsjeugdcommissaris       
DPRO District Public Relations Offi cer 
ENAEM Europa, Noord-Afrika en Oost, Middellandse Zeegebied
FEG Forum of European Governors 
IFCS Int. Fellowship Cycling to Serve GB & I (Groot-Brittannië en Ierland)
ICFR International Caravanning Fellowship of Rotarians
IFR International Fellowship(s) of Rotarians
IPAC International Project Advisory Committee
IYFR International Yachting Fellowship of Rotarians
MDJC Multi District Jeugduitwisselingscommissie 
MEB Multi District Medical Equipment Bank in the Netherlands
MOP  Manual of Procedure (Statuten, Huishoudelijk Reglement en Besluiten van 

het Hoofdbestuur RI)
PDG Past District Governor (oud-gouverneur)
PETS President-Elect Training Seminar 
PHF Paul Harris Fellow (of the Rotary Foundation)
PSM Past Service Member
RAN Stichting Rotary Administratie Nederland
RBC Regionaal Bestuurscontact RC Rotaryclub
RCJC Regionale Commissie Jeugdcommissarissen
RFE Rotary Friendship Exchange 
RI Rotary International       
RIBI Rotary International in Great Britain and Ireland
RJC Regionale Jeugdcommissaris 
RPI Rotary Project Information 
RPRO Regionale PR Offi cer
Rtn Rotarian
RYES Rotary Youth Exchange Students 
RYLA Rotary Youth Leadership Award 
SACAMA Zuid- en Midden-Amerika, Mexico en Antillen (regio van RI) 
SAM Senior Active Member
STEP Short Term Exchange Program 
TRF The Rotary Foundation
USCB  United States, Canada and Bermuda (en in bepaalde gevallen Puerto Rico) 

(regio van RI)
(W)CS (World) Community Service 
WFA World Fellowship Activities 
YEO Youth Exchange Offi cer

AFKORTINGEN

 WAT IS ROTARY? 19

150101_Wat is Rotary.indd   19150101_Wat is Rotary.indd   19 23-04-15   16:2723-04-15   16:27
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